Center za idrijsko dediščino razpisuje NATEČAJ -ČIPKASTA HIŠKA 2018
Tema natečaja: ČIPKASTA HIŠKA 2018
Na 36. festivalu idrijske čipke so se otroci zabavali v lesenih hišicah, katere ogrodje sta
sponzorsko izdelala Nejc Lužnik - Mizarstvo Masif iz Idrije in Simon Eržen - Simon design iz
Cerknega. Ohišja šestih hišk želimo čipkasto obarvati, da bo zabava za naše najmlajše
obiskovalce na 37. festivalu idrijske čipke, ki bo potekal od 15. do 18. junija 2018 še posebej
zanimiva.

V Čipkasti vasi se bodo otroci lahko igrali, sprostili svojo domišljijo, se srečali z gospo, ki
obvlada veščino klekljanja, čipkastimi in buckastimi vilami, z živalcami, ki prav tako klekljajo
na drug način, ne uporabljano klekeljnov … mogoče jim bo nagajal tudi Perkmandlc, ki bo
pobegnil iz Antonijevega rova … Obiskala pa jih bosta tudi Tonček in Živa z Geoparka Idrija.
Vabimo vas, da nam pošljete svojo sanjsko fasado čipkaste hišice.
Pogoji za sodelovanje na natečaju:
• Natečaja se lahko udeležijo posamezniki ali društva (posebej zaželena klekljarska društva
…). Na natečaju ne sodelujejo člani ocenjevalne komisije in zaposleni na Centu za idrijsko
dediščino.
• Na natečaju lahko sodelujejo s čipkastimi idejami za ohišje hišk.
• Vsak udeleženec ali skupina udeležencev lahko sodeluje z enim ali več avtorskimi deli, pri
čemer je avtor lahko ena oseba, lahko pa je avtorjev več.
• Za avtorsko delo se smatra načrt oz. skica ohišja hiške.
• Velikost izdelka je enaka velikosti hišice (načrt priložen).
• Fasada hiške je lahko klekljana z različnimi materiali in tehnikami. Klekljana iz sukanca,
špage, naravnih materialov… pročelja so lahko tudi čipkasto obarvana - narisane na platnu,
kartonu, lesu, pomembno je, da je čipka vidna (ker je izdelek sestavljen iz več delov, je
potrebno priložiti tudi načrta za sestavo).
• Vsak izdelek mora vsebovati del klekljane idrijske čipke.
• Rok za oddajo izpolnjene prijavnice z vsemi zahtevanimi podatki je ponedeljek, 19.
februar 2018.
• Končni izdelek pošljite do ponedeljka, 7. maja 2018. Izdelku naj bo priložena kratka pisna
obrazložitev (razvijanje ideje, simbolika), navedba uporabljenega materiala in klekljarskih
tehnik ter dve kakovostni fotografiji v elektronski obliki.
• Vse navedeno pošljite na naslov: Center za idrijsko dediščino, Ulica IX. korpusa 17, 5280
Idrija, s pripisom ČIPKASTA HIŠKA

Nagrade:
1
2
3
4
5
6

nagrada 250 EUR bruto
nagrada 200 EUR bruto
nagrada 150 EUR bruto
nagrada 130 EUR bruto
nagrada 100 EUR bruto
nagrada 70 EUR bruto

Vsi udeleženci natečaja prejmejo priznanje za sodelovanje. Vsa natečajna dela, ki nam
jih boste poslali v digitalni obliki (likovno delo fotografirajte) bodo objavljena na portalu
Festivala idrijske čipke www.festivalidrijskecipke.si. Izbrana dela pa bodo razstavljena v času
37. festivala idrijske čipke na Mestnem trgu.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli, če nobeden od prispelih
izdelkov ne bo ustrezal merilom razpisa.
Ostala določila:
• Najboljših 6 izdelkov, ki bodo prispeli na natečaj v skladu z razpisom, bomo razstavili v Idriji,
v času 37. festivala idrijske čipke 2018 v sklopu Čipkaste vasi.
• Nagrajeni izdelki ostanejo last Centra za idrijsko dediščino, ostale izdelke v roku 30 dni
lastniki prevzamejo na Centru za idrijsko dediščino.
• Pošiljatelj prevzema vso odgovornost in stroške pošiljanja ali dostave izdelka v Idrijo.
• Posnetke izdelkov bo obdržal Center za idrijsko dediščino.
• Izdelki, ki ne bodo ustrezali pogojem razpisa ali bodo prispeli po navedenem roku, v izboru
ne bodo upoštevani.
• Center za idrijsko dediščino si pridržuje pravico, da posnetke izdelkov natečajnih del
uporabi skupaj z navedbo avtorja v predstavitvene namene brez predhodnega dovoljenja
avtorja.
Merilo:
•
•
•
•
•

Upoštevanje teme natečaja.
Ustreznost razpisnim pogojem.
Izvirnost ideje.
Kakovost izvedbe.
Raznolikost uporabljenih tehnik klekljanja.

3-članska strokovna komisija bo izbrala najboljša dela, ter jih nagradila z nagradami.
Strokovna komisija si pridržuje pravico do sprememb oz. nadgradnje navedenih meril.
Odločitev strokovne komisije je dokončna.

Ustvarjajte s polno mero domišljije!
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na e-naslovu festival@visit-idrija.si ali
na tel. št. 05 93 44 078 (Branka M. Peternel)

PRIJAVNICA NA NATEČAJ Center za idrijsko dediščino: ČIPKASTA HIŠKA 2018
NAZIV IZDELKA:
VREDNOST IZDELKA (za zavarovanje):
AVTOR AVTORSKEGA DELA
Ime:
Priimek:
Spol: m / ž
Datum rojstva:
Naslov:
Država :
AVTOR ČIPKE
Ime:
Priimek:
Spol: m / ž
Datum rojstva:
Naslov:
Država:
KONTAKTNA OSEBA IN NASLOV ZA VRAČANJE IZDELKA
Ime:
Priimek:
Spol: m / ž
Datum rojstva:
Naslov:
Država :
Telefon:
E-mail:

Strinjam se s pogoji razpisa natečaja čipkasta Hiška.

KRAJ IN DATUM:____________________________PODPIS: ___________________

Hiška 1:

Hiška 2:

